CUM UTILIZĂM BROŞURA!?
Informaţiile din această broşură sunt structurate astfel încât să aveţi acces la toate datele care vă vor
permite să realizaţi cea mai potrivită alegere pentru înscrierea în clasa a IX-a. Broşura cuprinde, de asemenea,
graficul activităţilor legate de desfăşurarea admiterii în clasa a IX-a, anul şcolar 2012-2013; respectaţi cu
stricteţe perioadele indicate şi, mai ales, verificaţi corectitudinea datelor completate în fişa de înscriere.
Dacă optaţi pentru filiera teoretică (profil real sau uman) sau filiera tehnologică (profil tehnic, servicii
sau resurse naturale şi protecţia mediului), veti găsi codurile corespunzătoare fiecărei poziţii in Planul de
Scolarizare din aceasta brosura.
Pentru a vă înlesni alegerea, veţi găsi şi media de admitere a ultimului candidat declarat admis în
anul precedent (2011).
Dacă optaţi pentru filiera teoretică (profil uman) pentru clasa cu predare bilingvă, informaţiile
referitoare la probele de limbă modernă, data, locul şi ora desfăşurării, le aflaţi de la secretariatele
unităţilor şcolare unde aţi absolvit clasa a VIII-a . După susţinerea testului, dacă aţi obţinut cel puţin nota 6,
aceasta se trece în fişa de înscriere anexă, după care vă prezentaţi la şcoala unde aţi absolvit clasa a VIII-a
pentru a vă completa opţiunile pe fisa de înscriere.
REPARTIZAREA PENTRU CLASELE CU PREDARE BILINGVĂ SE FACE COMPUTERIZAT !
Dacă optaţi pentru filiera vocaţională, la unul din profilurile: teologic, muzica,arhitectura,pedagogic,
consultaţi Planul de şcolarizare pentru clasele a IX-a liceu – filiera vocaţională. Pentru a putea accede la unul
din aceste licee, informaţiile referitoare la probele de aptitudini, data, locul şi ora desfăşurării acestora le
puteţi afla de la secretariatele liceelor respective
ÎNSCRIEREA SE REALIZEAZĂ DIRECT LA SECRETARIATELE LICEELOR !
LICEUL DE ARTA‘IONEL PERLEA’SLOBOZIA Str. Mihai Eminescu Nr.3 Tel:0243234430
LICEUL PEDAGOGIC‘MATEI BASARAB’SLOBOZIA B-dul Matei Basarab Nr.5 Tel:0372717000
SEMINARUL TEOLOGIC- ORTODOX‘SF.IOAN GURA DE AUR’ SLOBOZIA Str.Al.Odobescu Nr.2 Tel:0243231796
COLEGIUL NATIONAL 'GRIGORE MOISIL' URZICENI Str.Aurora Nr.12 Tel:0243255834
Important – Pentru clasele cu predare intensiva , in Planul de Scolarizare nu exista nicio diferenta
intre locurile normale si cele intensive. Repartizarea propiu-zisa pe locurile de intensiv fiind decisa la nivelul
unitatii scolare.
ACORDAŢI MARE ATENŢIE:
mediei de admitere, comparativ cu ultima medie de admitere din anul şcolar precedent;
înscrierii unui număr suficient de opţiuni pe fişă;
primul criteriu de repartizare îl constituie media de admitere iar cel de-al doilea îl reprezintă opţiunea;
înscrierii opţiunilor în ordinea preferinţei: de la cea mai dorită opţiune spre cea mai puţin dorită opţiune;
distanţei dintre şcoală şi domiciliu şi a posibilităţilor de navetă sau cazare.
CENTRUL DE INSCRIERE PENTRU ELEVII DIN ALTE JUDETE ESTE LA INSPECTORATUL SCOLAR IALOMITA
ELEVII DIN ALTE JUDETE POT RIDICA BROSURA DE LA INSPECTORATUL SCOLAR IALOMITA

VERIFICAŢI DE MAI MULTE ORI CORECTITUDINEA DATELOR COMPLETATE ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE, RESPECTÂND
TOATE ETAPELE INDICATE ÎN GRAFIC!!!
VĂ DORIM MULT SUCCES !!!
COMISIA JUDETEANA DE ADMITERE

